
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 1,8-1,54_oo95s

uzatvorenáv§Úladesust.§22zákonač.284l2o14z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač,
4341201,0 z, z. o poslq^ovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry slovenskej lepubliky v znení zákona č. 7glzo13 z. z. y
platnom znenÍ, v spojení s ust, § 269 ods. 2 zákoDa č, 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskoIších predpisov v
spojeni s ust, § 51 zákoDa Č, 40/1964 zb občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (dátej aj ako zmluýo)

1 Zmlurnré strany

1,1 Posl§tov-atol

názov: Fond na Podporu uEenla
sídlo: cukrová 14, B11 o8 Bratislava-staré Mesto
Ičo, 42418933
konajúc pŤostledníctvom: prof, PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda Rady

Mgr, Jozef Kovalčik, PhD., IiaditeL FPU
zriadený: zákonom č, 284lzo14 z. z. o Fond€ na podporu umenia
E-mail: lenka.chlebova@fpu.sk
bežný účer - IBAN: sKsB 8180 oooo oo70 oo54 3066
depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0ooo oo70 0055 3256
Valiabilný symbol| 1815400958

(di]lej aj ako Poskyúovateť alebo FPU)

1.2 PňjíEatel íiBančných pro§trtedkov

obchodné meúo/meno á pliezvisko: Kysucká kntžntca v Čadct
sídlo/miesto podnikania/bydliskol Ul. 17, novembla 1258, o22 01 Čadca
íČo/rodné číslo: 36145068
DIČ, 2021435625
Ič DPH:

Štatutámy orgán, PhDr, JaDka BíIová, íiaditel
E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN| sK48 8180 oo0o o07o oo48 1360 .

(dhlej aj ako PriJímdtel)

(Posk}tovateLa Prijímateť dálej aj ako zmluvné stmny)

2 ÚIvodné ustanovenia

2.1 PoskytovateL poskytuje finančné prostriedky na záIdade zákona ě 2!4l2o14 z, z, o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení záko\a Č. 4341201,0 z. z. o posh,tovaní dotácií v pósobnosLi Mini§terstva kultúry slovenskej
republiky v zneDÍ zákona Č.7912013 z. z. v znení neskorších predpisov (diilej aj ako zákon o FPU) a podlir intemých
predpisov Posl§Ťovatel'a, ktoFimi sú najmá Štatút PosMovatelh VP č.2t2Q1,5 zo dřE 14.o1.2o16 (dirlej aj ako sťdtúť),
Zásady posMovaDia finančných prostriedkov z Fondu na podporl] umenia VP FPU č. 12l2o15 podlá aktuáIneho znenia
(dálej aj ako zá§ddJ) a ŠtruktúIa podpornej činnosti Fondu na podpoíu umenia na Ťok 2o1a (d'a]ej aj ako struktúrd
podpornej činnostiJ a v sÚ]ade s podmienkami stanoven:hni vo výzve číslo 2/2018 na predkladanie žiado§tí (dhlej aj
ako vÝýó).
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2.2 Finančné prostňedky posl§tnuLé na základe tejto zmlulry sú verejn}lmi proslňedkami a na ich poskytnutie a použltie
sa lzťahujú ustanovenia zákona č 52312004 z. z. o ťozpočto{ích pravidlách verejneJ sprá!y a o zmene a doplnení
nieklorých zákonov v znení neskoŤších predpisov (d'alej aj ako zákon o rozpočtových prdVidldch) a pdslušné
ustanovenia zákona č, 358/2015 Z, z o úprave niektoÝch 12ťahov v oblasti štátnej pomocl a minimálnej pomoci a o

zmene a doplnení niek|oďch zákonov (zákon o štátnej pomoci) (d'alej aj ako Zákon o šP).

Prijímatel predložil Poskytovatelbvi na základe V:lzvy úplnú písomnú žiadosť číslo 18.154-oo958 o posk}tlutie
finančných prostriedkov (dálej Ej ako žíddosO. odborná komisia FPU vo svojom hodnoteni (dálej aj ako Hodnotenie)
odporučila poslrytnúť Prijímatelbvi finančné pŤostňedky na podporu pŤojektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dblej aj ako Prqiekť). Riaditel FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskltnutí finančných prostriedkov dňa

15.72.2017.

4-7

3 Predmet zmluly

3,1 Touto zmluvou sa Posk}tovaLe]' zavázuje poslq^núť Pdjímatelbvi finančné prosřiedkf na realizáciu Projektu s názvom

Jurtnova Jgsoň _ 14. ročník colo§lovonskoJ ltteřárnoJ súíažo duchovneJ tvorby , a to vo v,ýške a za podmienok

stanovených najmá v tejto zmluve, vo Výzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných právnych
predpisoch, v interných predpisoch FPU (nEjmá v zásadách, v Štatúte a v struktúre podpornej činnostD, Prljímatel'sa
zavázuje Posk}tovatelbm poslqtnuté finančné pŤoslriedky použiť v súlade s účeIom posl§tnutia finančných
prostriedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto zmluvoLi, V:lzvou, zákonom o FPU, Štatútom, zásadami.
Štruktúrou podporDej činnosh ako aj inými všeobecne záváznými práVnFni predpismi a inými internými predplsmi
posk}tovate]h. p jímatel'sa zároveň zavázqje posl§tovatelbvi hodnoverne píeukázať použitre poslry.tnutých finančných
pŤostriedkov v súlade s účelom lch posl§,tnu|ia a v súlade s inými podmienkami }Tpl]foajúcimi z obsahu tejto Zmluw
a/alebo v súlade s podmienkami lTplývaJúcimi zv:fuw, zo zákona o FPU, z iných súusjaclch všeobecne závázných
pŤávnych pŤedpisov a z intemých predplsov FPU (najmá zo zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpomej činnosLi).

4 Účel a spdsob poslrytnutia íinančných prostriedkov

základným účelom tejto zmlulyje poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovatelbm Pnjimatelbvi na roallzácta
súťaže v oblastl lltgratúry a knlžneJ kultúry.

zmluvné sLlany sa dohod]l na závázných vecných qisiupoch z Projektu (dálej aj ako Zóvazné výstuw), ktoré sú
špecinkované v prílohe č. 1 k teJto Zm]uve obsah a rozsah závázných vecných !"ýstupov možno na základe dohody
zmluvných strán meniť dodabkom k tejto Zmluve,

Poskytovateť pos k}.tuj e zo svojho rozpočtu Pfijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej l"ýške 3

200,oo EIJR na úhradu bežných Výdavkov.

Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poskýtovanej v stovenskej republike prostredDíctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č 2, ktorá bola
zverejnená v obchodnom vestníku č, 243/2017 lTdanom dňa 21,12,2017 pod G000045.

43

44

5 Práva a povinnostl zmluurých strán

5 1 Posk}tovatel sa zavázuje posk}tnúť flnančDé prostnedky Prijímatelbvl bezhotovostne na banko,""ý úče1 uvedený v
záhlavi tejto zmluvy najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmlu\Y v centrálnom registri zmlúv podl'a

osobitého pledpisu, najne§kór do 30 dní odo dňa zverejnénja Lejto zmlulT v centrálnom legistri zmlúv podlá
osobitého pŤedpisu.

Finančné prcst edky posk}tnuté pod]'a Lejto zmlu\ry sú účelovo Viazané na úhradu všeLkých alebo len niektoFjch
behých v,ýdavkov, ktoré súvisia s lealizáciou Projektu, ktolé sú podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
Projektu. Rozpočetje pd]ohou č 2 k tejbo zmluve (dátej aj ako Rozpočet projektu), Finančné lJŤostriedky posl§tnuté
na základe tejto zmlu}ry nesmú b}t použité v roZpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecDe závázD]imi prá\,n},Tni

predpismi ani v rozpore s internými predpismi Posl§tovatelá,

Prijímatelsa zavázuje podiellrť sa na finančnom zabezpečení Ťealizácie PIojektu formou povinného spolufinancovania
uÉeného podllr pňs]ušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podlh rozpočtu Projektu v sume
najmenej 169,30 EUR,

53
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5.4 Pňjimateťpijíma ťInančné pŤostriedky posk}tnuté na zák]ade tejto zmluvy bez {ihrad v plnom rozsahu a Za
podmienok vyplývajúcich z tejto zmluw, zo všeobecne závázných práWych predpisoV a z intemých predpisov
Poskttovatelh.

Prijímatelje opráynený porjžiť finančné prostriedkf poslqtnuLé na základe tejto zmlulT na úhIadu konkIétneho
\"ýdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktoráje prj rozpočtovej skupine Lohto nákladu^"ýdavku uvedená v Rozpočte
projektu, Pri.jímatet'je opíá\,,nený použiť a vyúčtovať !"idavky/náklady V Ťámci jednotli!^ých skupín rozpočto{ých
položiek uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve. v priebehu realizácie projektu móže prijímateťuskuLočnjť plesuny
nnančných prostňedkov medzi skupinami rozpočto\4ých položiek uvedených v tejto zmluve maximálne do \.ýšky 20 %

finančných prost.iedkov pridelených na danú skupinu rozpočto!"ých položiek bez toho. aby musel žiadať o zmenu
podmienok pos§tnutia dotácie. P4jímate]'nieje povinný použiť všetky íinančné prostnedky posk},tnuté na záIdade
tejto zmluw.

Prijimatelje povinDý použiť finančné prostnedky v,ýlučne na v,ýdavky súvisiace s realizáciou ProJektu (dálej len
oprávnené ýýdavky) FPU bude ako oprávnené l"ýdavky podlá pledchádzajúcej vety akceptovať aj výdavky Pruimatelb,
lrtoré pdjimateť}Tnaložil pred uzavrctím zmluly. ak boIi rynaložené na úhradu ťdavkov, ktoré vznik]i najskór
o1,o1.201B, Výdavky musla Prijimatelbvi vzniknúť najneskór do 31.12.2o1a, Dňom vzniku {ýdavku sa Ťozumio deň
dodania tovanr alebo posl§tnutLa služieb, ktoré sú predmetom vyúětovania, Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
frnančných prcstriedkov z účtu Prijímatelh za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby,

oplávnen]ými !"ýdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluly sa rozumejú }"ýdavky uvedené v pdstušnej ýýzve, Výdavky bez
pliameho vzťahu k lealizácii projektu, ani !.ýdavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpoótu projektu, nebudú akceptované,
Taktiež nebudú akceptované ako opŤálalené všetky \"ýdavky uvedené v článt\:u 6 bod 6 zásad.

/

5.7

5,8 VlFlosy z poslrytnutých finančných prostriedkov, ako sú napr. úŤoky po§§tnuté peňažným ústavom, V ktorom má
Pnjímatel'z adený účet, na ktorom sa finančné plostriedky nachádzajú (dhlej aj ako yýnosy), sú príjmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č, 52312004 z. z. o lozpočto\{ých pravidlách veIejnej splávy a o zmene a doplnení niekloFých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustano!.ujú inak, PIúímatel'je povinný všetky Výnosy po

odŤátaní poplatkov za vedenie účtu (o}<rem poplatkov za za]oženie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankov,ý ÚČet
(ple identitikáciu platbyje Pňjímatel'povinný použiť variabrlný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poslq^ovatel'a
pred dátumom koDečného a úplného vyúčlovania poskrtnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podlir
predchádzqjúcej vetyje poŤušením íinančnej disciplíny v zmysle § 31 ods, 1 písm. d) zákon č. 523/2004 Z, z, o

Ťozpočloqi,ch praYid]ách velejnej splá,V1 a o zmene a doplnení niektoďch zákonov o vrá|ení Výnosov PlijímaLel'
upovedomí PosMovatelh pisoírme pred realizáciou prevodu. V pripade, že Prijimatelbvi qínosy nelzni}di,je povinný

Posh/tovatelbvi o tom podať infoímáciu formou čestného !ryhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých ťInančných
prostriedkov,

5,9 Ak PrijimatéInebude realizovat Projekt, je povinný o tejlo skutočnosLi Posl§tovaLel'a bez zb}točného odldadu písomne

informovať, Prijímateťje povinný v lehote podlh zmluw finančné prosiriedky poskytnuté mu na základe tejto zm]u\y v
plnom rozsahu vrátiť na bežný účet Posl§tovatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluw, ak flnančné prostriedky Wacia do

31.12.2o18, alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky !Ťacia po 01.01.2019. Pre identifikáciu platbyje
Prijimatel'povinný použit variabitný symbol uvedený v záhlaví teJto zmluw, Výnosy Píijímatet'Posk}tovatelbvi odvedie
podlá bodu 5.8 teJto zmluly, PŤijíma|el' vrátením nepoužitých nnančných pŤost edkov na ne stráca akýkolvek nárok,

5,10 Ak Prijimatelnepoužlje celú sumu Poskytnubých finančných prostriedkov,Je povinný v lehote podlh zmlu\,y všetky
nepoužité ťlnaúčné píostriedlry !Ťáliť na bežný účet PosMovatela uvedený v záhlaví tejlo Zmluvyrak finančné
prostriedky !Ťacia do 31.12.2o18, alebo na depozitný účet uvedený v záh]aví tej|o zmluvy, ak finančné prostrjedky

Wacia po o1.o1.2o19, Pre identifikáciu platbyje Pruímatel povinný použiť vaŤiabilný symbol uvedený V záhlaýi tejto
zmluÝy, o !Ťátení nepoužitých fiDančných prostriedkov Prijímatel'upovedomí Poslrytovatela písomne pred realizáciou
prevodu, Pňjímatel vrátením nepoužilých íinančných prostriedkov na ne stŤáca alcýkolvek Dárok,

5.1 1 PosMovatelje oprávnený kedykolvek lykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými pros|riedkami
posk}tnutými na zák]ade tejlo zmlu,"ry ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelá z právneho
v"zťahu lzniknutého na zák]ade tejto zmlu!ry. PriJímateIJe povinný umožnlť Poslqltovatelbvi a nim povereným osobám
vykonanie konřoly podl'a predchádzajúcej veťy za tým účelomje PriJímateL povinný Posl§tovatelbvi poslq,.tnúť

potrebnú súčinnosť, najmá predložiť dok]ady a údaje z účtovneJ dokumentácie, umožniť vstup do svojho sidla, Ťesp.

priestorov, v ktor,ých podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje PIojekt, Poskytovate] sa zavázuje oznámiť
Pťijímatelbvi telmín kontŤoly najmenej 5 dní vopled, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom,
PIi určovaní termínu kontloly sa Poslrytovateť zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontíoly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdržania v realizácii PŤojektu,
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5,12 Pňjirnatel'sa v súvislosti s lealizáciou Projektu zavázuje podl'a povahy Projektu primeraným a vhodn:im spósobom
infolmovať o tom, že Projekt, na ktoFý boli poslq^nuté finančné prostriedky na základe tejto zmluly. podporil
Poslq/tovatel: Pri propagácii PIojektuje PrijímateL povinný postupovať podl'a akluá]neho znenia Príručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdŤojov FPU a podlá Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoŤé

Poskytovatel zverejní na webovom sidle FPU PrijímateL sa zavazuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu \ykonávanla propagácie, Prijímatelsa tiež zavázuje v

dosLatočnom časovom predstlhu, najneskór však 10 dní vopred, informovať Posh^ovatelá o termíne realizácie
Ýýstupov projektu, !Ťátane ŤepŤezentačných, propagačných a,/alebo spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením
Projektu na VerejDosti. Na základe lzájomnej dohodyje PrijimateL povinný umožniť osobám konajúcim za./v mene
Posl§Ťovatelá účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 PrijimateL sa zavázuje, že pri všetlcých podujatiach a aktivitách súvisiacich s ProjekLom na verejnosti vykoná s

vy:naložením maximálneho úsilia také opatreĎia, kto|ými zamedzí tomu, aby mohlo dóJsť alebo doš]o najmá k
nasledo\,ným negatí\mym spoločensk}lm javom;

a) podpofe alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, kloíé v rámcl svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hŤozbou inej ťažkej ujmy srnerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,

b) po\ržívaniu zástav, odznakov, rovnošla! alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základoých práv a slobód osób,

c) §pfistupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaDiu alebo inému spdsobu rozširovania
extŤémisticl§ých materiálov,

d) hanobeniu niektorého národa. jehojazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich pdslušnosť k niektorej lase, národu, národnosti, farbe pleti, etDickej
skupi[e, póvodu rodu, pre ich náboženské !ryznanie alebo preto, že sú bez \Yznanja alebo k !ryhrážaniu sa
|alcýmto osobám alebo k obmedzovaniu pláv lakýchto osób.

e) podnecovanlu k násiliu alebo k nenávisti voči skuplne osób alebo jednotlivcovi pre ich pdslušnosť k niektoIej
lase, náŤodu, národnostl, faŤbe pleti, etnickej skuplne, póvodu Ťodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

Prijímatel'sa rovnako zavázuje, že pň všethích podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebudé uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumožni uskutočňovať po]iltckú agitáciu, podpoíu a]ebo populanzáciu názl,u. znač}ry.

pŤogramu alebo hesiel politickej stŤany, politického hnutla alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
re§pektive realizovať na tento účel alebo V súvis]osLi s tým akékolvek úkony
(dhlej aj ako Nežidduce kot@nie\.

5,14 A1( aj napŤiek splneniu povinDosti Prijímatelá podlir bodu 5,13 Zmluvy dójde bezjeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Pri.jímateLje povinDý bez zbytočného odkladu \Tkonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpeěii, aby sa V dhlšom takom konani nepokračovalo.

5.15 v p!ípade, že d6jde zo strany Prijimatelá k porušeniu povinnosti podlir bodov 5,13 a/alebo 5.14 tejto zmluÝy, považujú

sa íinančné plostriedky poslq/tnuté na základe tejto zmlulY za použité v rozpoIe s touto zmluvou. Finančné
prostriedky podl?r pŤedchádzajúcej vetyje Prijímatel povinný posMovatelbvi vrátiť na bankový účet Poslcytovatelh
uvedený v záhlaví tejto zmlu\.y, a !o najneskór do 21 dni od doručenia V,ýzw Poskytovatelá Prijimatelbvi na vrá|enie

ta)§ých fl nančných proslriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov a/alebo porušenie povinností yypl]ivajúcich pre PrijímaLeIh zo zmlula a/alebo v súvislosti so
zmluvou sa považuje za použitie finančných pŤostťiedkov v rozpoŤe s účelom uveden]im v zmluve, § lnJnimkou

ngsplnenia závázkov alebo porušenja povinností pleukázatelhe zapíčinených z dóvodu vyššej ínoci,

6 Podmienlry poskytnutia a ryúčtovania íinančných prostňedkov

6.1 Posk}tovatel'sa na základe tejto zmluvy zavázuje posk}tnút PŤi.jímatelbvi íjnančné prostned},f vo \"ýške uvedenej v

bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatelir uvedený v záh]avi tejto zm]u\a,

6,2 V pdpade zistenia Posk}tovaLelá o preukázalelhých nedostatkoch pn hospodárení Prijímalel'a s poskytnu|ými
finanČnými prostriedkamije Posl§,tovatel' oprávnený až do času odstránenia qýchto nedostatkov zastaviť poslqrtovanie
dálších fi nančných prostriedkov Prijímatelbvi,
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Použitie finančných přostriedkov, posl§tnu§ch na zák]ade tejto Zmluvy, podlieha ich finančnému vr.ličLovaniu a
vecnému \,ryhodnoteniu Projektu (dátej spolu aj ako yyúčtovdnie), ktoré Prijimatel zrealizuje v registračnom systéme
Poskytovatelá, PIUÍmateťje povinný Vyúčtovanie pod]á predchádzajúcej Vety Posrytovatelbvi predložiť v tlačenej
podobe wgenerovanej z registračného systému FPU najneskóI do terminu| 31.o1.2ol9, K Vyúčtovaniu je Pnjímate]'
povinný pň]ožiť aj:

a) Kópie originálnych účtovných dok]adov označenýcb číslom zmlu!Y (účtovný doklad ako preukázatelhý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č 43l12002 z- z- o iětovníctve, pričom za obsaho\ru
sprá!,nosť účtovného dokladu zodpovedá pnjímatel' dotácie) porwdzujúcich použitie posh^nurich
finančných prostriedkov a kópie qípisov z účtu označených číslom zmluw, na ktoFý boli poukázané finančne
prostriedky a z ktorého boli uhŤádzané 4rdavky na pIojekt s použitím poskytnutých finančných prostňedkov,
Akle p jímateldolácle regisLrovan]fon platcom dane z pridanej hodnoty (diilej len DPH) a móže si uplatniť
odpočitanie DPH, táto nieje pri vyúčtovani doLácle považovaná za oprávnený qýdavok,

Alebo

b) sprálrr audítora alebo znalec}cý posudok licencovaného znalca o zhode pred]oženého finančného ,"1účtovania

so zmluvou; sprá!'u audítola a]ebo znalec}cý posudok p.edloží priJímateL vždy, akje ce]ková suma frnančných
prostriedkov poskytnulých podl'a zmlulry 100 000 EUR alebo Viac, spIávu audítora pledkladá Pňjimaleťv
rozsahu, ako je určené v č]ánku 7 bod 4 zásad.

c) Ďatšie doklady v zmysle § 22 ods, (9) zákona o FPU.

vyúčtovanie musí obsaiovať informáciu o použití finančných plost edkov podlá skupín rozpočtov,ých položiek s
ohl?idom na Rozpočet pŤojektu, Neoddelitelhou súča§ťou Vyúčtovania lo 4 zdokladovanie poviDného spolufinancovania
oprávnených qýdavkov plojektu vo !.ýške určenej v tejto zmluve. NeopŤávnené !"ýdavky projektu žiadateťnemóže
vyúčtovať ako povinné spolufinancovanie, Ak Prijímatel'v zdok]adovaní a !yúčbovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie Ýýdavky, ktoré uhradila tretia osoba, Je povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu
potvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi pruímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto v,ýdavky uhŤadené.
zároveň je PňjimaLe|'povinný k vyúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných dokladov
potv.dzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných ýýdavkov. Povinnou prilohou vyúčtovaniaje aj pfehlád dáIšieho
spolufinancovania projektu zo zdlojov uvedených v rozpoČte projektu,

Vecné vyhodnoterrie pIojektu PrijímateL v}pracuje V pledpisanej štruktúIe ulčenej v aktuálíom znení Príručky pre
vecné vyhodnotenie a \Túčtovanie projektu FPU, ktont Poslqrtovatel' zverej ní na Webovom sídle FPU. Vecné

ryhodnotenie musí obsahovať:

a) sprálr.I o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu.
b) infolmáciu o naplnení predpokladov, cielbv a !"ýsledkov projektu, kloré pri.jíma|el'uviedol v žiadosti o

poskytnutie finanČných prostnedkov,

c) vlastné zhodnotenie Pfinosu projektu pojeho realizácji,

K vecnému ryhodnoteniu Projektuje Prijímatel povinný pňložiť aj dokumenty porvŤdzujúce splnenie povinnosti

Prijíínatelh Ýrplývajúcej mu z čl, 5 bod 5,12 prvá veta tejto zmlu\,y v rozsahu určenom V aktuálnom znení Príručky k
propagácii a informovaní o získaní podpory z velejných zdrojov FPU a dokumenty potvrdzujúce závázné Yhtupy z
Projektu podlh pdlohy č, 1 k tejto zm]uve, v rozsahu určenom aktuáInym znenim Pdručky p.e vecné lThodnotenie a
vyúčtovanie projektu FPU.

Vyúčtovanie musí byt podpísané Prijímatelbm alebo štarutárnym orgánom Plijimatelh alebo nim na tento účelpisomne
splnomocnenou osobou, pričom toio splnomocnenie musí byt súčasťou predloženého VyúČtovaíia,

Pnjímatel'je povinný doručiť vyúčtovanie Poskytovatelbvi osobne do kancelárie FPU, plostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky,

Ak Prijímatel nepredloží Vničtovanie najneskdr v termine stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poslrytovatet ho
písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zb}točného odktadu. najneskór však do 10 dní od doručenia pisomnej
\r,ýzw, Ak pijimatel'nepredloží Vyúčtovanie ani V uvedenej dodatočneJ lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančDých plostriedkov V Ťozpore s úče]om uvedeným v tejto Zmluve.

64
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6,10 Ak kancelária zisti nedostatky vo Vyúčtovani alebo vjeho prílohách. oznámi tieLo nedoslatky prostlednictvoín
eleldronickej pošty PIijímatelbvi a WzVe ho, aby v lehote do 7 dní nedostaLky odstránil Ak PIijímatel'nezabezpeči
odstránenie nedostatkov V stanovenom termíne, považuje sa táto skutočnosť za použitie poskytnuqých finanČných
prostŤiedkov alebo ich Časti, v rozpore s ÚČelom uvedeným v tejto zmluve,

6,11 Ak kancelária pri ovelovani splnenia podmienok použitia íinančných prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v zmluve, ktoré zakladá poviínosť pňjímatelá wátiť posl§huté íinančné prostriedky alebo ich
časť, neodkladle vyzve Prijimatellr, aby V lehoLe do 10 dni odviedol posk}tnuté íinančné prostriedky na účet fondu. Ak
Prijímatel'v určenej lehote !"ýz!r.r neuposlúchne, alebo odvedie Da účet fondu neúplnú sumu, považuje sa LáLo

skutočnosť za použitie posk}tnuiých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpoíe s účelom uvedeDým v teJto

zmluve.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7,1 Prijímatel'je povinný !Ťátit PoslqtovaLe]bvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touLo zmluvou, zákonom o

FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia !yúčtovanja alebo zisteDia ich
neoprá\,neného použitia,

7.2 PriJímateťje povinný !Ťátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovaíje
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenla realizácie PŤojektu.

7.3 Prijímatel'je povinný zaplatiť Pos}§tovaLelbvi pokutu vo výške 1 % z poslqtnutých íinančných prostriedkov. najmenej
30 EUR za nepledloženie Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými pílohahi a inými dokladmi v zmysle zmluvy
a zákona o FPU v lehote uvedenej v zmluve alebo v dodatočnej lehote ulčenej vo v,izve Posk}tovatelá, Akje PrijímateI'
v omeškaní s predložením Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými prilohami a inými dokladmi v zínysle
Zmluly a zákona o FPU viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý d'alší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po

šiestom mesiaci zaplatiť Poslq/tovatelbvi pokutu 200 EUR. Povinnosť Prijírnatelá pred]ožlť Posl§,tovatelbvi Vyúčtovania

spoločne s povinne predkladan]ými prilohami a inými dokladmi v zmysle Zmluly a zákona o FPU tým nieje dotknutá

7.4 Prijímatel'je Povinný zaplaLiť Poslq/tovatelbvi penále vo \nýške 0,01 o/o zo sumy neopráýnene použitých finanČných
plostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podla 7,1 zmlu!a, PrUímatel'je
povinný zaplatiť Pos}qrtovatelbvi penále vo v]'ške 0,01 o/o zo sumy neoplávnene zadlžaných flnančných plostriedkov, a

Lo za každý deň neoplávneného zadržania rrnančných prostriedkov po uplynutí iehoty podlh bodu 7.2 zmlulY.
Povinnosť Pňjimatelh vrátit Pos]§tovaLelbvi ilnančné pros|Ťiedky, na vŤáLenie kto.ých vznikol PosMovate]bvi nárok
b,hn nie je dotlglutá.

7,5 Ak.je PriJ ímate]' povinný vŤátiť ťlnančné prostriedky alebo ich časť z dóvodov uvedených v bodoch 5.9, 5 10 alebo 5,15

zmluw a PrijiínateL finančné prostnedky alebo ich časť Posktovatelbvi nevrá|i vo qi,ške a v lehote uvedených vo

!"ýzve alebo V tejto Zmluve (tj, poruší svoj závázok !Ťátiť tieto finaněné prcst edky), vzniká Posk}tovatelbvi voči
P.ijímatelbvi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo v,ýške 0,01 7o z hodnoty sumy í'inančných prostliedkov, ktoiých
lŤátenie PoskytovateL od Pr!ímatel'ir výzvou požaduJe, a to za každý deň takéhoto neoplá\,neného zadráavania
flnančných prostriedkov. Povinnosť Prjjimatelb Ýrátiť Poskytovatelbvi finančné prostliedky, na vrátenie ktoPých lznikot
Posl§tovatelbvi nárok, tým nieje dotloutá.

7 6 v prípade omeškania Pňjíňalelá so zaplateDím akéhokolÝek peňažného závázku Pos]§tovatelbvi je Prijímatel'povlnný
zap]atiť Poslq/tovatelbvi úroky z omeškania vo !"ýške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každý deň omďkanla.

7.7 V pdpade, že v dósledku skutočnosti, za ktoru zodpovedá PriJímatel] v-znikne Poslqtovatelbvi škoda, je PŤijímatel
povinný nahraditju Posl§tovatelbvi v lehote, ktoŇ určí Poslqtovatel] a v celom rozsahu tak, ako bude \yčíslená
Poskytovatelbm.

7,B zaplatením penále, pokuty a zmlunej pokuty podlá tejto zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže b}t uplatňovaná
Posl§tovatelbm voči Pruímatelbvi v plnej v,iške a to aj v prípade, ak zmtuvná pokuta prelyšuje !"išku škody,

8 Zánik zmluw

8,1 Právne }zťahy medzi Posl§tovatelbm a Prijímatelbm založené touto zmluvou rnóžu zaniknúť najmá:

a) akceptiiciou riadneho a úplDého vyúčtovaDia Projektu podlh č1. 6 tejlo zmluw,
b) dohodou Zmluvných strán,
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c) odsLÚpením od zmlulY zo stlany Poskltoyate]'a,

B.2 Pos}Cytovate]' m6Že od tejto Zmluw odstúpiť v prípade, ak Pfijíma tel' použije flnančné prostnedky alebo ich časť v
rozpoae so Zmluvou, resp. v rozpoŤe s ÚČe]om uvedeným v teJto Zm]rrve Rovnako móže Posk}tovatel' odstúplť od tejto
Zmluly v pŤÍpade podstatného poruŠenia tejto Zmlu\Y alebo v prípade Zmeny okolností, za ktoFých došlo k uza\,ŤeLiu
zmlur,y, a to najmál

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých Poslq,tovatet'rozhodol o posk}tnutí
dotácle bo]i nepravdlvé, neúplné, zavádzajúce alebo sfa]šovane,

b) ak PrijímateI bezdóvodne pozastavjl realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelii bola povolená exekúcia, reštŤ,ukturalizácia alebo whlásený konkurz, alebo bol

návŤh na \,yhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetk:u,

8.3 Poslf,tovateLje oplá\,nený od zmlu\.,y odstúpiť v plípade, ak PriJímatel'pred]oží žiadosť o dotáciu na plojekt v lámci
Ťovnakého opatlenia, v }Jolom je posk}tovaná dotácia touto Zm]uvou, pričom Posk}tova LeI daný projek| {,hodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podl'ir teJto zmlu\Y. Za zhodný sa považuje aj pŤojekt obsahuJúci odchýlk] od P.ojektu, ak
podstatná Časť projektu podlá posúdenia Posk}tovate]áje zbodná s PIojektom, V prípade odstúpenia podlá tohLo bodu
je odstúpenie Posk},tovate]'a od ZmluB, ťtčinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola posk}tnutá dotácia
podlh tejto zmluw, p Čom deň účinnosti odstúpenia je zároveň posledn)im dňom plaLnosti Zmluly, a Zmluva zaniká s
účinkaml do budúcnosti

B.4 Ak nie Je ustanovené lnak, odsLúpenie od Zmlu\.Yje účinné, a Zmluva zaDiká momentom jeho donrčenia druhej
Zmluvnej strane. A]r nie je uvedené inak, odstúpeDím od Zmluly zanikajú všetky práva a poviDnosti strán zo Zmluly
zmluvná stlaDa, ktolej pred odstúpením od zmluq/ pos}qrtla plnenie druhá Zmluwá strana toto p]Denie vráti,

B 5 Akje Prijimatelbm i'zická osoba, jej smrťou zm]uva nezanikne, ibažejej obsahom bo]o p]nenie, kLoIé ma] Plijimatel'
lykonať osobne, Do práv a povinností Prijímatelh zo Zmlu\ry vstupuJú dedlčla Prijímatelh,

8.6 Ak obsahom Zmlu\,ry je plnenie, ktoré ma] zomrelý Prúímatel'lykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrli
zaniká Vysporiadanie nárokov zo zmlu\,T/ }T,koná Poskytova te]' Voč i dedičom PoskytovateL má nárok na vrátenie
nespoLrebovaDej Časti plnenia ku dňu zániku Zmlu\,y, a ak Prijímatel'zo Zmluw plnil čiastočne, má Pos k}tovateL nárok
na !ŤáLenie Časti pos]<ytnutých finanČných prostriedkov v pomele k velkosti uvedeného čiastočného plnenla
PriJÍmatelh, podl'a toho ktorá suma je wššia. Ak Plijímatel'zo Zmluly ku dňu zántklr zmlulY nep]nll vóbec, má
Posl§tovateL náŤok na'"ŤáLenle celej sumy poskýtnutých finančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp
Čiastočnom plnení zo zmlu\,f7 prechádza Da dedičov PIUímatelá, Ku dňu zánlku Zmlu\.Y zaniká akékolvek právo
PriJímatelá 0eho dedičov) Da akékotÝek p]nenie Poskytovate]h zo Zmlull/,

8.7 Ustanovenia tejto Zmlu\.ry uprawjúce sankcie ako aj povinnosti z nlch rl,p]]ívajúce, ako aJ d'alšie usLanovenia, ktoré
svoJou povahou majú p]aLiť aj po Zánil:u Zmlu\y, nie sú odstúpenim od Zmlu\.Y dotknuté

9 záverečné ustanovenia

9,1 Posk],tovate] si Ýyhradzuje právo zníŽiť sumu pos]q/tnutých ťlnančných prostdedkov z dóvodu nedostatku finančných
pŤostŤiedkov V rozpoČte Pos}§tovatelá, ktoré sú príspevkom zo štátneho Ťozpočtu, v,ýlučne však o sumu priamo
vypl:ývajúcu z viazanla {idavkov štátneho Ťozpočtu MinisteBtvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o

rozpočtoYich pfavidlách, V takomto prípade nezodpovedá Pos](}tovate]:za \zniknuté náklady PriJílnatelá anl
Dezodpovedá za prípadnú škodu.

9,2 Akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmhr!T.je možDé \,Tkonať qýlučne v písomnej forme prostrednictvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k lejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných stŤán o skutočnostiach
Iozhodných pre potlebu zmeny alebo doplnenia tejto zm]ulY zo strany Prljímatel'a je Pťijíma|e]'povinný infomovať
Posk}tovatel'a bez zb}toČného odkladu od ich VznilŤ. o Zmenách rozhoduJe rlaclitel'FPU, v lehote naJneskór 15 dDí od
doručenia žjadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnuLie je poviDný dať na vedomie Rade FPU.

9 3 Ak finančné prosrriedky posl§,Ťnuté na Základe tejto zmlu\'y použije PrijímateL na clodanle lovalu, na usklrLočnenle
stavebných plác a/alebo na posk}'tnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 z. z, o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení ntektorých zákonov, je Pflj íma tel' povinný poslllpovať v zmys]e uvedeného všeobecne záváZného
právneho pledpisu
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9.4
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91

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvrlými stranami. Táto zmluva podlieha v zmysle
pdslušných ustanovení zákona č, 40/1964 Zb. občianslry zákonnik v zneni neskoršich predpisov v spojení s
relevantn:ými ustanoveniami zákona č. 21l12000 z. z, povinnému zverejneniu,

zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopi§och, z Korých jeden dostane Pňjimatel'a jeden Poslrytovatel'.

Prijímatel podpisoE tejto zmluvy wNasuje, že sa oboznámil s prislušnými všeobecne záváznými p.á\Ťymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internýmí predpisEi Posl§/tovatglh, ktoré upravujú všetlry vzťahy \"ý§lovne uplavené ako qj

výslovne neupravené v tejto zmluve. Prijimatel \.ý§lovne súhlasí s obsahom všethich súvisiacich interných predpisov

Poskytovatel'a a zavázuje §a ptnit všetky povinnosti, ktoré mu z nich v §úvi§losti s touto zmluvou wplývajú.

Neoddelitelhou súčasťou zmluly sú aj tieto p.ílohy:

a) Pdloha č. 1: závázné vý§tupy p.oJeldu
b) Pííoha č,2: Rozpočet pŤojektu

9.8 zásielka podla tejto zmluvy sa musí doručovať na e-mailovú adresu, pdpadne na adTesu sídla Zmluulej stTany, KoŤej
je zásielka uťčená a ktoré sú uvedené v zá,}tlaví tejto zmluvy, ak sa zmluvné stlany nedohodnú inak a na doručovanie
zásielok si neurčia iné e-maitové adresy alebo lné korešpondenčné adŤesy. zmluvné strany sa zavázulú Vzájomne si
písomne oznamovat všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných stráD uvedených v záhlaví tejto zírúuw bez
zbytočného odkladu. v pdpade ponršenia povinnosti podlh predchádzqjúcej vety zodpovedá zmluvná strana druhej
zrDluvltej strane za pdpadnú škodu, ktoŤájej porušením uvedenej povinnosti lznik]a,

9.9 zmluvné strany sa zavázujú, že si naržájom v pripade potreby bez zbytočného odkladu poslq^nú všetku newhnutnú
súčinnost, ktorú bude možné v záÝistosti od konkíétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. zmluvné strany sa

zavázujú vzájomne si v prlpade potreby bez áytočnébo odkladu posMnút informácie nevyhnutné na ňadĎe spinenie
svojich závázkov vypl:ývajúcich trD zo zmluvy, alebo z práýnych predpisov, či prerokovať ddležité otázlry, ktoré by

mohli v závažnej mlere ovpl},\.niť plnenie povinností zňIuvných stlán §tanoveíých touto Zmluvou alebo prá\,nym

predpisom, a tým ovplyvniť dosiahnutie účelu zmluvy,

9,10 zmluvné straDy vyhlasujú, že si Zrr uvu prečitali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. zmluÝné strany lYhlasujú, že
prostredníctvom tejto zmluwje lyjadr€ná ich skutočná. vážna, slobodDá v6lh, v ktolej nieL omyLu. zmluvné stlany
vyhlasujú, ž€ túto zmluvu neuzaiŤeli v tiesni a za nápadne ne{ýhodných podmienok, Na potvrdenie wššie uvedeného
zmluvné strany zmluvu vlastnoručne podpíšu

Bratislava 
2, l i",i,, 1,í\lF,

Čadca 02 02,2o18

prodseda Rady FPU
za poshatovatelh
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Pfiloha č. k Závázné výstupy projektu

Názov podr4jatia: 14, roč. celosloven§kej literárnej súťaž duchovnej tvorby v kategóriách poézia a pIóza -Jurinovajeseň.
zaČiatok a koniec podqjatia: apfil 2018 Whtásenig lit. súťaze - vyhodnotenie októbe! 2018 - ukončenie projektu 31,12.2ol8,
Miesto poduJath: Čadca, TtrťZovka, Klokočov.
Počot bodEotitelbv: 3 odb. porotcovia,
ĎalŠie aktivity: seminár hodnotiaci literámu súťaž Aičasť 15 nnalisti, odb. porota; Literáíny večer so slá\,í!ostn:ím
vyhodnotením, Literárne dialógy Pod lampou -prezentácia finalistov, 3 besedy so spisovatel'mi, beseda s V,.ýtvar.nikom /120
úČastníkov; výstava ilustrácii a malieb slov. rr,,ýtvamíka; spoírieDkové podujatie na spisovatelbv P.HJurinu a J.Harantu pri
památných tabuliach v TuEovka a v Klokočove /50 účastníkov.
Počet individ, účast.: 3 spisovatelia, 1 qýwarnft, 3 herci slov. divadiel; 2 hudobníci,
Iné qhtupy; plagáty 6 pŤogramom, pozviánky, plopagačný zbornft rTbr, tit. prác - 120 ks, whtásenie lit. súťaže,
Propagácia podujatia; VšetIry propagačné materiály (vyhlásenia literái,íej súťaže, programy, pozvánky atd: v tlač. a elektr,
forme, lnformácie v ňédiách) budú označené logom FPU, FPU bude uvádzaný ako "Hlavný partner projektu" a bude
zverejnené "z velejných zdrojov podpodl Fond na podporu uítenia". Na jodnotlivé akuvity budo zhotovený §toján, na ktoroú
budú vystavené všetky spomínané náležitosti publicity v zm}§le usmemení P!íručky k propagácii a informovani o získani
podpory z velejných zdrcjov z Foídu na podporu umenia.
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Autor§ké hoDorár€ a pgr§onálne náklady

strava a občorstvenie prg prlamych účastníkov

12,19 ./"

Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Ká.lkulácla Dákladov

1 skuptna rozpočtov,ých položiek Autorské honorúre a personálne ndklddy zahrňa kuňutatívne rozpočtové podskuplny

Autorské honoráre, Práce a služby wkonané na faktúru a Personálno náklady, ako boli defrnovarté ako oprávlené qidavky vo
výzve.
2 skupina rozpočtov,ých položiek Nájmy pňeitoťov zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Niájom interiérov a Nájom
exte érov, ako boli de§nované ako opráVnené r"ýdavky vo výzve.
3 Skupina rozpočtol"ých položiek Cestovné d prepruvné zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny cestovné niá&,lady a

Náklady na prepravu techniky, ako boli definované ako oprávnené v,ýdavky vo !"j"ve.
4 skuplna rozpočtor,ých položiok Propdgácia o polygrafrcké náklody zahlňa kumulatívDo rozpočtoé podskupiny Propagačné
materiály a publtclta, Polyglaflcké náklady súvisiace s výrobou peňodických publikácií a Polygraflcké náklady súvisíace s
!"jŤobou neperiodichých publikácií, ako boli deíinované ako oprávnené \^ýdavl(y vo \,ýzve.

2.2 Predpokladanó výnosy

2.3 spoluflnaucovanlo
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